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VARNOSTNI LIST 
ZIGNAL SUPER 

Ta varnostni list je v skladu z zahtevami: 
Uredba (ES) 453/2010 in Uredba (ES) št 1272/2008 

SDS: CHA 5876 

Datum dopolnjene izdaje: 2020-07-24 

Format: EU 

Verzija 1 

 

 
 

Koda(e) izdelka CHA 5876 

 

Ime izdelka Zignal Super 
 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe   
 

Priporočena uporaba Fitofarmacevtsko sredstvo 
 

Omejitve uporabe Glej oddelek 16 za dodatne informacije 
 

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista   
 

Dobavitelj CHEMINOVA A/S, podružnica 
FMC Corporation 

 Thyborønvej 78 
 DK-7673 Harboøre 
 Denmark 
 +45 9690 9690 

SDS.Ronland@fmc.com 
 

Picount d.o.o. 
Mošnje 2c 
4240 Radovljica 
Tel: +386 (0)8 205 3200 
Fax: +386 (0)8 205 3203 
Email:info@picount.si 

 

Za dodatne informacije se obrnite na:   
 

Stična točka E-Mail: msdsinfo@fmc.com 
Telefon: +1 215-299-6000 (Splošne informacije) 
 

1.4 Telefonska številka za nujne primere 

(+45) 97 83 53 53 (24 h; za nujne primere) 
 

Telefon za klic v sili  
Za uhajanja, požara, razlitja ali nesreč, izrednih razmerah, pokličite: 
+1 (800) 424-9300 (CHEMTREC - USA) 
+1 (703) 527-3887 (CHEMTREC - Collect - Vse druge države) 

 

 
 

 
 

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Uredba (ES) št. 1272/2008 
 

 

Oddelek 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

Evropa Telefon za klic v sili: 112. Slovenija 
00 32 14 58 45 45 (vse države) 

Oddelek 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI 

Akutna strupenost - oralno Kategorija 4 - (H302) 

mailto:SDS.Ronland@fmc.com
mailto:info@picount.si
mailto:msdsinfo@fmc.com
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Specifična strupenost za ciljne organ (ponavljajoča se izpostavljenost) Kategorija 1 - (H372) 

Kronična strupenost za vodno okolje Kategorija 1 - (H410) 
 

2.2 Elementi etikete   

 

 
Opozorilna beseda 
Pozor 

 
Izjave o nevarnosti 
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H361d  Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 
H410 -  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki EUH208 - Lahko povzroči alergijski odziv 
EUH401 -  Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo 

 
Varnostne izjave 
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. 
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. 
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
Druge nevarnosti   

 

EUH 208  Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv. 
 

Omejeno na profesionalne uporabnike. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali 
izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. 
Nobena sestavina v izdelku ne izpolnjuje meril za PBT ali vPvB. 
 

 

3.1 Snovi   
 

Ime kemikalije ES-št Št. 
CAS 

Utežni 
odstotek 

Razvrstitev v skladu z Uredbo 
(ES) št 1272/2008 [CLP] 

Registracijska 
številka REACH 

Fluazinam None 79622-59-6 30.0 Acute Tox. 4 (H332) 
Skin irrit.: Category 2 (H315) 

Eye Dam. 1 (H318) 
Skin Sens. 1A (H317) Repr. 2 (H361d) 

Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) 

Ni podatkov 

Azoksistrobin - 131860-33-8 12.0 Acute Tox. 3 (H331) 
Aquatic Acute 1 (H400) 

Aquatic Chronic 1 (H410) 

Ni podatkov 

Propylene glycol 200-338-0 57-55-6 6 Not classified 01-2119456809-23XXXX 

Sodium alkylnapthalenesulpho 
nate-formaldehyde 

condensate 

- 577773-56-9 4 Eye Irrit. 2 (H319) Ni podatkov 

1,2 benzisothiazolin-3-one 220-120-9 2634-33-5 0.02 Acute Tox. 4 (H302) 
Skin Irrit. 2 (H315) 
Eye Dam. 1 (H318) 

Skin Sens. 1A (H317) 
Aquatic Acute 1 (H400) 

Ni podatkov 

 

 

Piktogrami za nevarnosti 

Oddelek 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 
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4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 
 

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen 
prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Osebi z moteno 
zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti izzivati bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo 
in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože 
se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s čisto mlačno vodo. Če znaki 
draženja ne minejo, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne izziva. Osebi z moteno 
zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže 
originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 

 
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli   

 

Znaki zastrupitve pri ljudeh do sedaj niso poznani. 
 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja  
Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne izpira, razen če tako svetuje Center za 
zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če 
tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Centrom za 
klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 

 

 
5.1 Sredstva za gašenje 

 

Ustrezna sredstva za gašenje 

Ustrezna sredstva za 
gašenje 

Za manjše požare uporabljati razpršen vodni curek, prah, peno, odporno na alkohol, ali 
ogljikov dioksid. Za velike požare uporabljati peno, odporno na alkohol, ali razpršen 
vodni curek. 

Sredstva za gašenje, ki 
se ga ne sme uporabiti 
zaradi varnostnih 
razlogov 

Ne uporabljati direktnega vodnega curka, ker lahko povzroči širjenje 
požara. 

 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo   

 
 
 

5.3 Nasvet za gasilce   

Posebne varovalne 
opremeza gasilce 

Pri gašenju uporabljati popolno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. 

Dodatne informacije Preprečiti pronicanje kontaminiranega gasilnega sredstva v kanalizacijo ali vodotoke. 
Zaprte posode, ki so izpostavljene ognju, hladiti z razpršenim vodnim curkom. 

 

 
 

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

 

Osebni varnostni 
ukrepi 

Nadzorovati dostop do območja. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v 
protivetrni smeri od izpusta/razliva. Uporabljajte osebno varovalno opremo. Informirajte 
se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 7 in 8. 

. 

Specifične nevarnosti 
med gašenjem 

Zmes vsebuje gorljive organske komponente, pri gorenju se tvori gost črn dim z 
nevarnimi razgradnimi produkti, ki predstavljajo tveganje za zdravje 

Oddelek 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ 

Oddelek 5: PROTIPOŽARNI UKREPI 

Oddelek 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 
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Za nadaljnje čiščenja navodil, pokličite FMC Emergency Hotline številka navedena v oddelku 1 "proizvod in indentifikacija podjetja" 
zgoraj. 

 
Za reševalce 
Uporaba osebne zaščitne opreme, kot se jo priporoča v Oddelku 8. 

 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi   

Okoljevarstveni 
ukrepi 

S sredstvom in njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje 
ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko 
drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.. 
Glej točko 13 

 
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 

 

Metode za čiščenje Preprečiti širjenje v okolje in razlito snov pobrati z nevnetljivim vpojnim 
materialom (npr.: pesek, zemlja, diatomejska prst, vermikulit) in shraniti v 
posodo, ki je pripravljena za ta namen. 
 
V primeru onesnaženja rek, jezer ali kanalizacije poklicati ustrezne vladne 
službe – Center za obveščanje na tel.: 112. 

Drugi podatki Nikoli ne vračajte razlitega materiala v originalni embalaži za ponovno 
uporabo. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 
odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 

 
6.4 Sklicevanje na druge oddelke   

Za osebno zaščito glejte poglavje 8., Za navodila za odstranjevanje glej 13. poglavje. 
 

 
 

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje   
 

Navodilo za varno 
rokovanje 

Upoštevajte običajne higienske standarde 
Ne odstranjujte odpadkov v odtoke 
Očistite kontaminirana oblačila 

Navodila za varstvo 
predpožarom in 
eksplozijo 

Hranite ločeno od virov toplote 

 
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo   

 

Zahteve glede 
skladiščnih področij 
in embalaže 

Ni posebnih zahtev glede skladiščenja. Posode hraniti tesno zaprte, v suhem, 
hladnem in dobro prezračenem prostoru. Hraniti nedosegljivo otrokom. Hraniti 
ločeno od hrane, pijače in krmil. Primerni embalažni material: originalna 
embalaža proizvajalca 

Drugi podatki Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja. 

 
7.3 Posebne končne uporabe 

 

Fitofarmacevtska sredstva so predmet Uredbe (ES) št. 1107/2009. 
 

Metode za obvladovanje tveganj (RMM - Risk Management Methods) 
Zahtevane informacije se nahajajo v tem varnostnem listu. 

 

 

Oddelek 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

Oddelek 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 
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8.1 Parametri nadzora   

Če je pododelek prazen, potem nobena vrednost ni možna. 
 

Izpeljana vrednost brez učinka 
(DNEL) 

Podatkov ni na voljo. 
 

Predvidena Koncentracija Brez 
Učinka (PNEC) 

Podatkov ni na voljo. 
 

8.2 Nadzor izpostavljenosti   
 

Tehnični ukrepi Če se izpostavljenosti ne da izogniti, je najzanesljivejši ukrep prostorska 
omejitev in/ali ločitev. Na obseg teh ukrepov vpliva dejansko tveganje pri 
rokovanju. Če se v zraku tvorijo meglice ali hlapi, mora biti na voljo lokalno 
odzračevanje. Izpostavljenost je treba oceniti in uvesti dodatne ukrepe, da 
stopnja meglic ali hlapov v zraku ostane pod mejnimi vrednostmi. Kadar je 
potrebno, zahtevati dodatna pojasnila. 

Osebna zaščitna 
varovalna oprema 

V normalnih pogojih ni predvidena posebna zaščitna oprema za dihala. Če ni 
ustreznih tehničnih ukrepov, je potrebno uporabiti respirator z ustreznim filtrom. 
Potrebne so rokavice, odporne na kemikalije. Uporabiti ustrezno certificirane 
rokavice. Rokavice morajo zagotoviti neprepustnost za ves čas 
izpostavljenosti. Rokavice, ki so poškodovane ali prepuščajo, je potrebno 
zavreči. Ustrezen material je nitrilna guma, debelina 0,5 mm, minimalni čas 
nepropustnosti vsaj 480 min. EN374. 
Če je možen stik z očmi, uporabiti tesno prilegajoča zaščitna očala oz. ščit za 
obraz.  
Glede na oceno izpostavljenosti izbrati ustrezno zaščitno obleko, proizvedeno 
iz materialov, ki preprečujejo pronicanje snovi. Po uporabi zaščitne obleke se 
je potrebno umiti z vodo in milom. Po uporabi je potrebno zaščitno obleko 
dekontaminirati ali pa uporabiti zaščitno obleko za enkratno uporabo. Če je 
potrebno, uporabiti tudi nepropustno obleko. 

Varnostni ukrepi Tehnični varnostni ukrepi  morajo vedno imeti prednost pred  uporabo osebne 
zaščitne opreme. Pri izbiri osebne zaščitne opreme je potrebno slediti 
profesionalnim nasvetom. Osebna zaščitna oprema mora ustrezati 
predpisanim 
standardom.  

Higienski ukrepi Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Redno 
čiščenje opreme, delovnega okolja in oblačil. Delovna oblačila hranite ločeno. 
Kontaminirana obleka ne bi smela biti dovoljena zunaj delovnega okolja. Umijte 
si roke in obraz pred odmori in takoj po rokovanju s proizvodom. Med uporabo 
ne jesti, ne piti in ne kaditi. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Za okoljsko 
varstvo odstranite in operite vso kontaminirano varovalno opremo pred 
ponovno uporabo. Če material pride v notranjost, nemudoma odstraniti 
oblačila/osebno varovalno opremo. Temeljito se umiti in obleči čista oblačila. 
Izpiralno vodo odstranite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. 

 

 
 

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih   
Agregatno stanje tekoče 

Formulacija koncentrirana suspenzija (SC) 
Videz tekoče 
Vonj značilen 
Barva motna rumenkasta 

Prag za vonj Podatkov ni na voljo 

Oddelek 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 
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pH 5,57 (10 g/L @ 20°C) 

Tališče / ledišče Podatkov ni na voljo 

Tocka vreliš ca/obmocje vreliš ca Podatkov ni na voljo 

Plamenišče 94,2 °C 

Hitrost izparevanja Podatkov ni na voljo 

Vnetljivost (trdna snov, plin) Ne pospešuje gorenja 

Meje vnetljivosti v zraku 

Zgornja meja vnetljivosti: Podatkov ni na voljo  

Spodnja meja vnetljivosti Podatkov ni na voljo  

Parni tlak Fluazinam : 1.1 x 10-3 Pa @ 20°C 
 Azoxystrobin : 1.107 x 10-10 Pa @ 20°C 

 
Parna gostota Podatkov ni na voljo 
Specifična masa  1.246 @ 20°C 
Topnost v vodi: Solubility of fluazinam at 20°C: 
 0.042 mg/L @ pH 5 
 0.052 mg/L @ pH 7 
 1.33 mg/L @ pH 9 
 Azoxystrobin : 6.7 mg/L @ pH 7 

Topnost v drugih izdelkih : Podatkov ni na voljo  

Porazdelitveni koeficient: Fluazinam : log Kow = 3.56 @ 25°C 
 Azoxystrobin : log Kow = 2.5 @ 20°C 
Temperatura samovžiga 454 °C 
Temperatura razpada Podatkov ni na voljo 

Viskoznost, kinematična Podatkov ni na voljo 
Viskoznost, dinamična Podatkov ni na voljo 
Eksplozivne lastnosti Ne-eksplozivno 
oksidacijske lastnosti ne oksidira (merila Evropske komisije) 

 
9.2 Drugi podatki   
Točka mehčanja Podatkov ni na voljo 
Molekulska masa Podatkov ni na voljo 
Vsebnost HOS (%) Podatkov ni na voljo 
Gostota Podatkov ni na voljo 
Gostota 1.246 @ 20°C 
Kst ni podatka 
Mokri sejalni test 0,03% ostanka na situ 75 µm 

 

 
 

10.1 Reaktivnost   
 

Po sedaj znanih podatkih ni reaktiven 
 

10.2 Kemijska stabilnost   
 

Obstojna pri priporočenih pogojih skladiščenja. 
 

Explosion Podatki   
Občutljivost za Mehanski 
Pretres 
Občutljivost zaStatično 
Razelektritev 

 
Podatkov ni na voljo. 

 
Podatkov ni na voljo 

Oddelek 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 
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10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 
 

Nevarna polimerizacija 
Ne pride do nevarne polimerizacije. 

 
Nevarne reakcije 
Ni poznano 

 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti   

 

Ni poznano 
 

10.5 Nezdružljivi materiali 
 

Ni znano. 
 

10.6 Nevarni produkti razgradnje   
 

 

Pri gorenju ali toplotni razgradnji se lahko tvorijo strupeni ali dražeči hlapi. 
 

 
 

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 
 

Akutna toksičnost 
 

podatek o izdelku 
Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

 
LD50 Oralno >  2000 mg/kg (podgana) (Metoda: OECD 425) 
LD50 Kožno > 4000 mg/kg (podgana) OECD 402 

LC50 za vdihavanje > 4,86 mg/l 4 hr (podgana) (Metoda: OECD 403) 
 

Razjedanje/draženje kože Blago draži (zajec). (Metoda: OECD 404). 
Huda poškodba oči/draženje oči Blago draži (zajec). (Metoda: OECD 405). 
Senzitizacija draži kožo) (Metoda: OECD 429) 

Mutagenost ni mutagen 

Rakotvornost ni kancerogen 
Strupenost za razmnoževanje V študijah teratogenosti so bile opažene spremembe pri zarodku, kot je nenormalnosti 

placente, kosti glave, ledvic in sečil. 

STOT - enkratna izpostavljenost Ni bilo opaziti sprememb po enkratni izpostavljenosti. 

STOT - ponavljajoča se 
izpostavljenost: 
Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Glejte 
spodaj navedene ciljne organe. 
Učinki na ciljne organe jetra. 

Simptomi Alergijske reakcije, blago draženje do bolečega dermatitisa. Pri živalih so bile opažene 
motnje dihanja in zmanjšana aktivnost. 

 

Nevarnost vdiha Ne predstavlja tveganja 
 

 
 

12.1 Strupenost   
 

 Parameter Metoda Vrednost Dožina Vrsta Tip testa sladka/ 

slana voda 
water 

Način 
določanja 

Strupenost za ribe LC50 OECD 203 0,091 mg/l 96 h Lepomis macrochirus 

 
 
 

Statičen Sladka voda Eksper. 
vrednost 

Oddelek 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

Oddelek 12: EKOLOŠKI PODATKI 
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Strupenost za 
vodne nevretenčarje 
Strupenost za 
vodne rastline 

 

EC50 OECD 202 0,46 mg/l 48 h Daphnia magna (vodna 
bolha) 

Semi-statičen Sladka voda Eksper. 
vrednost 

Strupenost za alge EC50 OECD 201 0,031 mg/l 72 h Navicula pelliculosa Statičen Sladka voda Eksper. 
vrednost 

Strupenost za 
vodne rastline 

Erc50  6,62 mg/L 7d Lemna gibba    

 

12.2 Obstojnost in razgradljivost   
 

Fluazinam je biorazgradljiv, vendar ni zlahka. Razpolovna doba za fluazinam se razlikuje glede na pogoje. Običajno traja nekaj 
mesecev v zračnih tleh in vodi.  
Azoksistrobin ni zlahka biorazgradljiv, vendar je razgradljiv v okolju. Razgradi se preko fotolize in mikrobiološke razgradnje. 

Razpolovna doba se razlikuje glede na pogoje. Običajno traja nekaj tednov v zračnih tleh in vodi.12.3 Zmožnost kopičenja v 
organizmih 

 

Se ne bioakumulira. 
 
 

12.4 Mobilnost v tleh   
 

Mobilnost v tleh 
Slabo mobilen v tleh. 

 
 

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB   
 

Nobena sestavina v izdelku ne izpolnjuje meril za PBT ali vPvB. 
 
 

12.6 Drugi škodljivi učinki 
 

Podatkov ni na voljo 

 
 
 

 
 

13.1 Metode ravnanja z odpadki   
 

Proizvod :  Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 
odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. S 
sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 
nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. 
Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na 
kmetijskih zemljiščih in cestah. 

Kontaminirana 
embalaža/pakiranje 

Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno! 

 

 

 
IMDG/IMO 
14.1 Id.št. ZN 3082 

14.2 Lastno odpremno ime (fluazinam in azoxystrobin) Okolju nevarna snov, tekočina) 

14.3 Razred nevarnosti 9 
14.4 Skupina Embalaže III 
14.5 Onesnaževalec morja da 

Nevarnost za okolje Da 
14.6 Posebne določbe Nevarno za okolje14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in 

Kodeksom IBC 

Oddelek 13: ODSTRANJEVANJE 

Oddelek 14: PODATKI O PREVOZU 
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Izdelek se ladja ne prevaža v razsutem stanju. 
 

RID   
14.1 Id.št. ZN 3082 

14.2 Lastno odpremno ime (fluazinam in azoxystrobin) Okolju nevarna snov, tekočina) 

14.3 Razred nevarnosti 9 
14.4 Skupina Embalaže III 
14.5 Onesnaževalec morja da 

Nevarnost za okolje Da 
14.6 Posebne določbe Brez 

 
ADR/RID   
14.1 Id.št. ZN 3082 

14.2 Lastno odpremno ime (fluazinam in azoxystrobin) Okolju nevarna snov, tekočina) 

14.2 Razred nevarnosti 9 
14.4 Skupina Embalaže III 
14.5 Nevarnost za okolje Da 

14.6 Posebne določbe Brez 
 

ICAO/IATA   
14.1 Id.št. ZN 3082 

14.2 Lastno odpremno ime (fluazinam in azoxystrobin) Okolju nevarna snov, tekočina) 

14.3 Razred nevarnosti 9 
14.4 Skupina Embalaže III 
14.5 Onesnaževalec morja da 
14.6 Posebne določbe Brez 

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes   

 

 
 

Evropska unija 

Upoštevajte Direktivo 2000/39/ES o določitvi prvega seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost 

Upoštevajte 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcem pri tveganjih v zvezi z izpostavljenostjo 

kemikalijam na delovnem mestu 
 

Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb 
. 

 
Dovoljenja in/ali omejitve uporabe: 
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere je potrebno dovoljenje (Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga XIV) 
Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki so predmet omejitev (Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga XVII) 

 
Obstojna organska osnaževala 
Se ne uporablja 

 
 
 

Uredba (ES) 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč 
Se ne uporablja 

 

Mednarodni popisi   

 
 

Ime kemikalije TSCA 

(ZDA) 
DSL 

(Kanada) 
EINECS / 
ELINCS 
(Europe) 

ENCS 
(Japonska 

) 

Kitajska 

(IECSC) 
KECL (Koreja) PICCS 

(Filipini) 
AICS 

(Avstralija) 

Oddelek 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 
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Fluazinam  79622-

59-6 
  X   X   

Propylene glycol  57-55-

6 
X X X X X X X X 

1,2 benzisothiazolin-3-one  

2634-33-5 
X X X X X X X X 

 
15.2 Ocena kemijske varnosti   

 

Za ta izdelek ni treba vključiti ocene kemijske varnosti. Za informacije o oceni izpostavljenosti si oglejte oznako 
 

 
 

Ključ ali legenda za okrajšave in akronime, ki se jih uporablja v varnostnem listu 

 
Celotno besedilo H-izjav, omenjenih v oddelkih 2 in 3 

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

H315 Povzroča draženje kože. 

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 

H318 Povzroča hude poškodbe oči. 

H319 Povzroča hudo draženje oči. 

H331 Strupeno pri vdihavanju. 

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 

H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 

H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. 

 
Legenda   
ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga 
CAS: CAS (Služba za izmenjavo kemičnih izvlečkov) 
Ceiling: Maksimalna mejna vrednost: 
DNEL: Izpeljana vrednost brez učinka (DNEL) 
EINECS: EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances - Evropski Seznam 

Obstoječih Kemičnih Snovi) 

GHS: Globalno Usklajen Sistem (GHS) 
IATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA) 
ICAO: Mednarodna organizacija za civilno letalstvo 
IMDG: Mednarodni pomorski prevoz nevarnega blaga (IMDG) 
LC50: SK50 (smrtna koncentracija) 
SD50: SD50 (smrtni odmerek) 
PBT: Obstojne, Bioakumulativne in Toksične (OBT) Kemikalije 
RID: Pravilnik o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici 
STEL: Meja kratkotrajne izpostavljenosti 

SVHC SVHC: Skrb vzbujajoče snovi za dovoljenje: 
 

TWA: tehtano časovno povprečje izpostavljenosti 
vPvB: zelo obstojne in zelo bioakumulativne 

 
Postopek razvrščanja 
Nevarnosti za vodno okolje, kronična: metoda izračuna 
Akutna oralna toksičnost: podatki o preskusih 
Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost: Računska metoda 

Datum dopolnjene izdaje: 2020-07-24 
 

Dôvod revízie: Format Spremeni. 
 

Demanti 

Oddelek 16: DRUGI PODATKI 
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FMC Corporation verjame, da informacije in priporočila, vsebovana v tem dokumentu (vključno s podatki in izjavami), so 
točne na dan tega zakona. NE GARANCIJE USTREZNOSTI ZA KATEROKOLI UPORABO, GARANCIJA ZA PRODAJO ALI 
DRUGE GARANCIJE, izraženi ali razumljeni, je izdelan v zvezi z informacijami v njem določeno. Informacije, ki so tukaj, se 
nanaša samo na določenem izdelku in morda ne uporablja, kadar se tak izdelek uporabljen v kombinaciji s kakšnim  
drugim materialom ali v katerem koli procesu. Uporaba tega izdelka je urejeno z agencije US Environmental Protection 

Agency (EPA). To je kršitev zveznega zakona za uporabo tega izdelka na način, ki ni združljiv z njeno označevanje. 
Nadalje, ker so pogoji in načini uporabe izven nadzora FMC Corporation, FMC družba izrecno zavrača kakršno koli 
odgovornost, da kakršne koli rezultate, pridobljene ali izhajajo iz katere koli uporabe izdelkov ali zanašanje na te 
informacije. 

 

Pripravený (kým)   

FMC Corporation 
FMC Logo - Blagovna znamka FMC Corporation 

© 2018 FMC Corporation. Vse pravice pridržane. 

Konec varnostnega lista 


